
 السؤال األول:  

)  ا  (  أمامك خريطة صماء لدولة الربازيل. اكتب ما تدل عليه األرقام:
 1   دائرة عرض رئيسية ............... .

 2  هضبة ............... .
 3  العاصمة القديمة للبرازيل ............... .  4  المحيط ............... .

)ب( صوب ما حتته خط:

 1   الواليات المتحدة أولى دول العالم إنت�اًجا للصوف.
 2  تعد مصر أكبر دول العالم إنت�اًجا لأللبان.

 3  أهم الصناعات الحديث�ة فى دول الخليج العربى الصناعات اليدوية.

 4  أعلى القمم الجبلية فى دولة ألماني�ا جبال البرانس.

)جـ( بم تفسر...؟

 1   تحتل الصين المركز األول فى إنت�اج األسماك.
 2  تركز صناعة األلومنيوم فى الدول المتقدمة.

 3  انكماش مساحة الحشائش بالسهول الساحلية فى ألماني�ا.

 4  صعوبة استخدام اآلالت والميكنة الزراعية فى الزراعة الكثيفة.
 السؤال الثانى :  

) ا ( اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

)شرق الهند - غرب البرازيل - شرق آسيا - جنوب ألماني�ا(  1   ُيعد الموطن األصلى للشاى ........... . 
 2  أكبر األقاليم الصناعية فى العالم الجديد إقليم .............. . 

)غرب ووسط آسيا -شرق إفريقيا - شمال شرق الواليات المتحدة - روسيا(  
)المغرب - ليبي�ا - تونس - مصر(  3  أهم دول إفريقيا فى إنت�اج القطن .............. . 

)ب( أجب عما يأىت:
)ب( الرعى التجارى.  1   ما المقصود بالمصطلحين الجغرافيين اآلتيين...؟ )  أ  ( مصادر الطاقة. 

 2  أيد باألدلة الجغرافية: ترتبط مصر  وألماني�ا بعالقات ثقافية وعلمية.
 3  حدد نتيجة واحدة ترتبت على:

)ب( استخدام اآلالت الزراعية والطرق العلمية الحديث�ة فى الزراعة التجارية والعلمية. )  ا  ( الوحدة االقتصادية األوربي�ة. 

 4  من وجهة نظرك، ما المقومات الطبيعية والبشرية التى يمكن أن تساهم فى قيام التنمية الصناعية فى مصر؟
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الصف الثالث اإلعدادى1

١نموذج األضواء

أواًل: الجغرافيـــا:



 السؤال الثالث:

)  ا  ( اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس:
 1   ترتب على فشل العدوان الثالثى 1٩٥٦م انسحاب القوات اإلنجليزية والفرنسية من مدين�ة .............. .

)السويس - اإلسماعيلية - اإلسكندرية - بورسعيد(  
)كامب ديفيد - مدريد - سان ريمو - باندونج(  2  يعتبر مبدأ األرض مقابل السالم من قرارات مؤتمر .............. . 
)القضائي�ة - التنفيذية - التشريعية - المدني�ة(  3  تضمن دستور 1٩23م إنشاء برلمان يمثل السلطة .............. . 

 4  تم إنشاء أول مدرسة لتعليم البن�ات بدعوة من .............. . 
)رفاعة الطهطاوى - سعد زغلول - محمد فريد - جمال الدين األفغانى(  

)ب( بم تفسر...؟

 1  تقديم الواليات المتحدة مبادرة روجرز.                  2  تعد ثورة 2٥ ين�اير من الثورات الفريدة فى تاريخ مصر.
 3  أهمية منظمات المجتمع المدنى.

)جـ( ما املقصود باملفاهيم التاريخية اآلتي�ة...؟  1  عدم االنحياز.  2   مرحلة الصمود والتصدى.  3  الحياة الني�ابي�ة.
 السؤال الرابع:

) ا ( ملن تنسب األعمال التاريخية اآلتي�ة...؟
 1  عين أول رئيس لجمهورية مصر العربي�ة فى يونيو 1٩٥3م بعد إلغاء الملكية.

 2 قاد خطة الخداع لصرف أنظار  إسرائي�ل عن التجهيزات الهجومية لحرب 1٩٧3م.

 3 بادر بزيارة إسرائي�ل من أجل السالم عام 1٩٧٧م.

 4 شاركت فى الحياة الني�ابي�ة وشغلت منصب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
)ب( صوب ما حتته خط:

ذيع البي�ان األول لثورة 23 يوليو 1٩٥2م باسم اللواء جمال عبدالناصر.
ُ
 1  أ

 2 وقعت مصر اتفاقية الجالء فى أكتوبر 1٩٥4م مع فرنسا.

 3 تم إغالق خليج السويس فى وجه المالحة اإلسرائيلية فى مايو 1٩٦٧م.

 4 تسلم السلطة فى يوليو 2٠13م المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الجنائي�ة.
)جـ( ماذا كان حيدث إذا ...؟ 

 1  لم تقدم الواليات المتحدة معلومات عسكرية إلسرائي�ل فى حرب 1٩٧3م.

 2  لم ترسخ الفترة من )1٩٧1:1٩٥2( مشاركة المرأة المصرية فى جميع المجاالت.

ا: التـــــاريخ: ثانيً

الصف الثالث اإلعدادى2



 السؤال األول:   

)  ا  (  أمامك خريطة صماء لدولة ألماني�ا. وضح مدلول األرقام اآلتي�ة:
 1  جبال .................................... .

 2  دولة ...................................... .

 3  بحر ....................................... .

 4  العاصمة ............................... .

)ب( اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة:
)             (  1  يزرع قصب السكر فى المناطق المعتدلة الباردة. 
)             ( ا.   2  يعد الغاز الطبيعى مصدر الطاقة األقل تلويًث�ا واألرخص عالميًّ

)             (  3  يعتبر النشاط الصناعى هو قمة األنشطة االقتصادية المتطورة فى العالم. 

)             (  4  يسود المناخ المدارى الحار فى أقصى جنوب شرق البرازيل. 

)جـ( ما النت�اجئ املرتتب�ة على...؟

 1  صغر مساحة الحقول الزراعية فى الزراعة الكثيفة.

 2  الوحدة االقتصادية األوربي�ة.

 السؤال الثانى: 

)  ا  ( اكتب املصطلح اجلغراىف الذى تشري إليه العبارات اآلتي�ة:
 1  يستخرج من عصارة أشجار  استوائي�ة وتصنع منه إطارات السيارات.

 2  نشاط يمارسه سكان المناطق الصحراوية فى مساحات واسعة فى العالم.
 3  استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن األرض أو بالقرب من سطح األرض.

 4  زراعة تسود على هوامش الغابات االستوائي�ة وفى بعض مناطق السافانا.

ا على صحة العبارات اآلتي�ة: )ب( دلل جغرافيًّ
 1  تنتشر مصايد األسماك على سواحل القارات.

 2  يعد البترول أهم مصادر الطاقة.

 3  سكان البرازيل خليط من معظم األجناس.

٢٠٠١٠٠١٠٠ ٠
كم
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الصف الثالث اإلعدادى3

٢نموذج األضواء

أواًل: الجغرافيـــا:



 السؤال الثالث:

) ا ( ملن تنسب األعمال التاريخية اآلتي�ة...؟
 1  تولى رئاسة مصر بعد االنتخابات سنة 2٠14م.

 2  انُتخبْت رئيًسا للجنة الوفد المركزية للسيدات عام 1٩2٠م.
 3  أشار على الخديو إسماعيل بإنشاء أول مدرسة لتعليم الفتي�ات.

 4  رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى حرب االستنزاف.

)ب( ما النت�اجئ املرتتب�ة على...؟
 1  وضع فلسطين تحت االنت�داب البريطانى 1٩2٠م.

 2  فشل العدوان الثالثى على مصر 1٩٥٦م. 

 3  إنشاء السد العالى.
 السؤال الرابع:

) ا ( ماذا كان حيدث إذا ...؟
 1  انتصرت مصر على إسرائي�ل فى حرب يونيو سنة 1٩٦٧م. 
 2  لم تشكل اللجان الشعبي�ة أثن�اء ثورة 2٥ ين�اير سنة 2٠11م.

 3  لم يقم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بزيارة القدس 1٩٧٧م.  
 4  لم تصدر ثورة 23 يوليو قوانين اإلصالح الزراعى.

)ب(  »ال مكان لإلرهاب على أرض مصر - حتية لشعب مصر العظيم وحتية جليش مصر ولشرطة مصر العظيمة على مر 
العصور«، ىف ضوء هذه العبارة، أجب عما يلى: 

 1  حدد أهداف ثورة 23 يوليو 1٩٥2م. 
 2  المشير أحمد إسماعيل شخصية مصرية عسكرية وطني�ة. وضح دوره فى نصر أكتوبر 1٩٧3م.

 3  ما رأيك فى تقديم بعض الدول العربي�ة الدعم العسكرى لمصر وسوريا سنة 1٩٧3م؟

الصف الثالث اإلعدادى4

ا: التـــــاريخ: ثانيً



 السؤال األول: 

)  ا  (  أمامك خريطة صماء لدولة الهند، اكتب مدلول األرقام املوقعة عليها: 

 1  دولة  ............................... .

 2  العاصمة التجارية........... .

 3  هضبة ........................... .

 4  خليج.............................. . 

)ب( بم تفسر...؟
 1  تركز مصايد األسماك شمال غرب أوربا.

 2  انكماش حشائش السهل الساحلى بألماني�ا.
 3  يعتبر النشاط الزراعى من األنشطة االقتصادية األساسية فى العالم.

 السؤال الثانى:  

) ا ( اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس:
 1  يعتبر محصول  ................. من المحاصيل ذات الطبيعة الخاصة. 

)القطن - البنجر - الذرة - البن(
 2  تعد أستراليا أولى دول العالم إنت�اًجا لخام  ................. . 

)الحديد - النحاس - البوكسيت - المنجنيز(
 3  تعد مدين�ة  ................. العاصمة القديمة لنيجيريا. 

)أبوجا - الجوس - أبي�ادان - برازيليا(
 4  تعد أولى دول العالم إنت�اًجا لقصب السكر  .............. . 

)فرنسا - الواليات المتحدة - مصر - البرازيل(

)ب( »تعد الصناعة احلديث�ة مقياًسا لتطور الشعوب وازدهارها«. ىف ضوء هذه العبارة أجب:
 1  ما الدليل على أن هناك عالقة بين اإلنت�اج الحيوانى والصناعة؟

 2  ما المقصود بالمصطلح الجغرافى اآلتى: »النشاط التعدينى«؟
 3  ما النت�ائج المترتب�ة على الوحدة االقتصادية األوربي�ة؟
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الصف الثالث اإلعدادى5

٣نموذج األضواء

أواًل: الجغرافيـــا:



 السؤال الثالث:

) ا (  اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة مع تصويب اخلطأ:
)        (  1  تن�ازل الملك فاروق عن العرش البن�ه الصغير )محمد توفيق الثانى(. 
)        (  2  أصدرت فرنسا وعد بلفور عام 1٩1٧م. 
)        (  3  استعادت مصر شبه جزيرة سين�اء فى 2٥ إبريل 1٩٨2م ما عدا منطقة طابا. 
)        (  4  أنشأ توفيق مجلس شورى النواب عام 1٨٦٦م. 

)ب( »تساند مصر دائًما قضايا املنطقة العربي�ة«. ىف ضوء العبارة أجب عما يأىت:
 1  أهم إنجازات ثورة 23 يوليو 1٩٥2 فى المجال العربى والدولى.

 2  لمصر دور إيجابى فى اتفاقية أوسلو 1٩٩3م.
 3  األهداف التى من أجلها أنشئت جامعة الدول العربي�ة.

 السؤال الرابع:

)  ا  ( من أكون ...؟
 1  توليت رئاسة الحكومة المصرية عقب حادث 4 فبراير 1٩42م.

 2  وضعت خطة الخداع لصرف أنظار إسرائي�ل عن التجهيزات الهجومية لحرب أكتوبر.
 3  أنشأت عدة مجالس استشارية ال سلطة لها فى مصر.

 4  أصدرت أول مجلة نسائي�ة مصرية )الريحانة( عام 1٩٠٧م.

)ب( بم تفسر...؟
 1  غادر الملك فاروق وأسرته البالد قبل الموعد الذى حددته الثورة.

 2  أهمية منظمات المجتمع المدنى.
 3  يعتبر مجلس األمن أهم أجهزة األمم المتحدة.

الصف الثالث اإلعدادى6

ا: التـــــاريخ: ثانيً



 السؤال األول: 

)  ا  (  أمامك خريطة صماء للعالم اكتب مدلول األرقام املوقعة عليها: 
 1   أولى الدول المنتجة لمحصول قصب السكر 

. ................................................................  
 2  دولة يسود بها الرعى التجارى............ .

 3  أولى دول العالم إنت�اًجا للحديد  ........ .

 4  عاصمة سياسية............................... .

)ب( بم تفسر ...؟
 1  تركز زراعة الشاى فى شرق آسيا.

 2  تنتشر مناطق الصيد على سواحل شمال غرب أوربا وسواحل أمريكا الشمالية.
 3  أسعار البترول فى زيادة مستمرة.

 السؤال الثانى:  

) ا ( اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس:
)األرز - القمح - الذرة - الشعير(  1  الغذاء الرئيسى لمعظم شعوب العالم محصول  ................. .  

 2  من الدول النامية المصدرة لخام الحديد  ................. . 

)موريت�اني�ا - ليبي�ا - السودان - جيبوتى(
 3  البرازيل أولى دول العالم إنت�اًجا لمحصول  ................. . 

)الشاى - المطاط - البن - الجوت(
 4  يحد ألماني�ا من جهة الشمال دولة  ................. . 

)الدانمارك - بولندا - فرنسا - النمسا(

)ب( »تعد مصادر الطاقة هى القوى املحركة حلياة اإلنسان«. ىف ضوء ذلك وضح اآلىت:
 1  استخدامات الغاز الطبيعى.

 2  العالقة بين كل من األلومنيوم والطاقة الكهربائي�ة.

 3  أهم مراكز الصناعة فى إقليم شرق آسيا.
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الصف الثالث اإلعدادى7

٤نموذج األضواء

أواًل: الجغرافيـــا:



 السؤال الثالث:  

) ا (   اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة مع التصويب: 
)        (  1  أذيع البي�ان األول لثورة 23 يوليو 1٩٥2م بصوت محمد نجيب. 
)        (  2  أعطى مؤتمر سان ريمو إبريل 1٩2٠م لبريطاني�ا حق االنت�داب على فلسطين. 
)        (  3  من أمثلة التعاون بين منظمة اليونسكو ومصر إنقاذ معابد أبو سمبل. 
)        (  4  من المجالس الني�ابي�ة االستشارية وال سلطة لها قبل االحتالل البريطانى، مجلس المشورة. 

)ب( ما النت�اجئ املرتتب�ة على...؟
 1  مؤتمر كامب ديفيد سبتمبر 1٩٧٨م. 

 2  العدوان اإلسرائيلى فى ٥ يونيو 1٩٦٧م.
 3  رئاسة مصر لمنظمة االتحاد اإلفريقى للمرة الثالثة.

 السؤال الرابع:  

) ا ( اكتب اسم الشخصية الىت تتحدث عن نفسها:
 1  ُقمت بت�أسيس تنظيم الضباط األحرار للقيام بثورة 1٩٥2م.

 2  عملت رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى حرب االستنزاف.
 3  كنت قائد سالح الطيران فى حرب أكتوبر 1٩٧3م.

 4  أنشأت أول مدرسة لتعليم البن�ات 1٨٧3م.

ا على صحة العبارات اآلتي�ة: )ب( دلل تاريخيًّ
 1  إن لألمم المتحدة دوًرا كبيًرا فى تقسيم فلسطين عام 1٩4٧م.

 2  لجأت مصر للطرق السلمية فى استعادة طابا.
 3  كان للدول العربي�ة دور كبير فى حرب أكتوبر 1٩٧3م.

الصف الثالث اإلعدادى8

ا: التـــــاريخ: ثانيً



 السؤال األول: 

)  ا  (  أمامك خريطة صماء لدولة نيجرييا، وضح مدلول األرقام املوجودة عليها: 
1- هضبة  ........................... .
2- مدين�ة............................. .
3- دولة ................................... .

4- مسطح مائى .......................... . 

)ب( ما النت�اجئ املرتتب�ة على...؟

1- صغر مساحات الحقول الزراعية فى الزراعة الكثيفة.

2- وقوع الصين على المحيط الهادى ووجود األنهار والبحيرات ومزارع تربي�ة األسماك بها.

3- التعاون بين منظمة اليونسكو وجمهورية مصر العربي�ة.

 السؤال الثانى: 

) ا ( اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس: 
1- أكبر دولة منتجة للبنجر فى قارة إفريقيا هى دولة ......... . 

)جنوب إفريقيا - مصر - نيجيريا - السودان(
2- تعتبر  ............. ثانى دول العالم إنت�اًجا للفحم. 

)الصين - الهند - الواليات المتحدة األمريكية - روسيا(
3- من المراكز الصناعية الحديث�ة فى أمريكا الجنوبي�ة  ................. . 

)بيرو - أورجواى - األرجنتين - المكسيك(  
4- تعد البرازيل أولى دول العالم إنت�اًجا لـ  ................. . 

)الصوف - البن - اللحوم - جميع ما سبق(

)ب( بم تفسر...؟

1- تركز زراعة الشاى فى دول شرق آسيا.

2- توسع العالم فى استخدام الغاز الطبيعى كبديل لمصادر الطاقة األخرى.

3- توجد بالهند ثروة حيواني�ة ضخمة.

2

4
3

1
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أواًل: الجغرافيـــا:



 السؤال الثالث:  

) ا ( أكمل كل عبارة مما يأىت بما ين�اسبها مما بني القوسني:
)االتحاد السوفيتى - بريطاني�ا - مجالس استشارية - الواليات المتحدة - أحزاب - إدارات محلية(

1- بموجب دستور عام 1٩23م تم تشكيل عدة  ...................... .  
2- عقدت حكومة ثورة 1٩٥2م اتفاقية مع  ................. لتزويد مصر باألسلحة.  

3- أنشأ محمد على عدة  ................. ال سلطة لها.  
ا لتقديم المساعدة العسكرية إلسرائي�ل.  4- أقامت  ................. جسًرا جويًّ

)ب( بم تفسر...؟
1- أهمية منظمة األمم المتحدة.

ا بهم عام 1٩٥2م. 2- تأسيس ضباط الجيش تنظيًما خاصًّ
3- يعتبر مجلس األمن أهم أجهزة األمم المتحدة.

 السؤال الرابع: 

) ا ( اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحيحة، وكلمة )خطأ( أمام العبارة غري الصحيحة:
)        ( ذيع البي�ان األول لثورة 1٩٥2م بصوت محمد نجيب. 

ُ
1- أ

)        ( 2- نجحت مصر فى استعادة كل أراضيها من إسرائي�ل فى 2٥ إبريل 1٩٨2م. 
)        ( 3- السالم يؤدى إلى االستقرار الداخلى للبالد العربي�ة. 
)        ( 4- المنظمات اإلقليمية يشترك فيها كل دول العالم. 

)ب( » أدركت بريطاني�ا أهمية فلسطني، لذا سعت لتأيي�د فكرة الوطن اليهودى«، ىف ضوء العبارة السابقة وضح:
1- أهمية فلسطين فى قلب كل عربى. 

2- إجراءات بريطاني�ا لتنفيذ وعد بلفور.
3- دور الواليات المتحدة األمريكية فى هزيمة مصر والعرب فى حرب فلسطين 1٩4٨م.
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ا: التـــــاريخ: ثانيً



 السؤال األول: 

)  ا  (

 1  االستواء .   2  الربازيل.  3  ريو دى جانريو.  4 األطلنطى.

)ب(

 1  للدواجن .   2  الهند.  3  البرتولية.  4 األلب.

)جـ(

 1  بسبب طول سواحلها على البحار واملحيطات، وتقدم وسائل الصيد . 

 2   بسبب توافر مقومات صناعة األلومنيوم من طاقة كهربائي�ة وخربة علمية وفني�ة متطورة وســوق محلية وخارجية 

تستوعب اإلنت�اج.

 3  بسبب إحالل الزراعة محلها وتوسعات املدن.  4 بسبب صغر مساحات احلقول الزراعية بها.

 السؤال الثانى: 

)  ا  (

 1  شرق آسيا .   2  شمال شرق الواليات املتحدة.   3  مصر.

)ب(

أ- مصادر الطاقة : هى القوى املحركة حلياة اإلنسان ىف جميع مجاالت حياته .    1 

ب- الرعى التجارى: رعى يمارس ىف مناطق احلشائش يعتمد على أحدث األساليب العلمية والتخصص ىف حيوان املرعى.   

 2   حيث يوجد بمصر :  هيئ�ة التب�ادل العلىم األلماني�ة - اجلامعة األلماني�ة بالقاهرة - معهد اآلثار األلماىن - املركز الثقاىف 

األلماىن.

ا وتدعيمها من جانب هيئ�ة  أ-  أدى ذلك إىل التكامل ىف جميع اجلوانب االقتصادية والصناعية وحمايتها جمركيًّ   3 

االحتاد األورىب. 

ب- أدى ذلك إىل قلة التكاليف وقلة العمالة الزراعية.   

 4   جييب الطالب عنه ىف ضوء ما تم دراسته. 
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 السؤال الثالث: 

)  ا  (

 1  بورسعيد .  2  مدريد.  3  التشريعية.  4  رفاعة الطهطاوى.

)ب(

ا .   1  لوقف إطالق النار والتمهيد حلل الزناع سلميًّ

 2  بسبب دور التكنولوجيا احلديث�ة املتمثل يف استخدام اإلنرتنت ىف حشد املتظاهرين ىف كافة أحناء البالد.

- تثقيف املواطنني وتعريفهم باحلقوق السياسية )التصويت- االنتخاب- الرتشح للمناصب السياسية(   3 

توضيح عالقة املواطن بالدولة وكيفية التعبري عن حقوقه وواجباته.   -   

توفري  مناخ حيقق الوحدة الوطني�ة عن طريق توعية املواطنني بأهمية نب�ذ العنف ومحاربة اإلرهاب.   -   

)جـ(

 1  عدم االحنياز : عدم االنضمام إىل أى من الكتلتني الشرقية بقيادة االحتاد السوفيىت سابًقا، والغربي�ة بقيادة الواليات املتحدة. 

 2  مرحلة الصمود والتصدى: هى املرحلة األوىل من مراحل حرب االستزناف بدأت بعد عام 1967م حىت عام 1969م

 3   احلياة الني�ابي�ة : قيام الشــعب بانتخاب ممثلني عنه إلدارة شــئون احلكم ىف البالد وســن القوانني ومراقبة أعمال 

احلكومة ني�ابة عنه. 

 السؤال الرابع: 

)  ا  (

 1  محمد جنيب .  2  املشري أحمد إسماعيل.  3  محمد أنور السادات.  4  آمال عثمان.

)ب(

 1  محمد أنور السادات  2  بريطاني�ا.  3  العقبة.  4  الدستورية.

)جـ( جييب الطالب عنها بنفسه ىف ضوء ما تم دراسته.
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 السؤال األول: 

)  ا  (

 1  األلب .   2  الدانمارك.  3  الشمال.  4 برلني.

)ب(

 1  خطأ .   2  صواب.  3  صواب.  4  خطأ.

)جـ(

 1  أدى ذلك إىل صعوبة استخدام اآلالت وامليكنة الزراعية بها.

ا وتدعيمها من جانب هيئ�ة االحتاد   2   أدى ذلك إىل التكامل ىف جميع اجلوانب االقتصادية والصناعية وحمايتها جمركيًّ

األورىب.

 السؤال الثانى: 

)  ا  (

 1  املطاط .    2  الرعى البداىئ.

 3  النشاط التعديىن.   4  الزراعة البدائي�ة )البسيطة(.

)ب(

 1   حيث توجد على سواحل شمال غرب أوربا وسواحل أمريكا الشمالية وسواحل أمريكا اجلنوبي�ة نتيجة لتوافر العوامل 

الطبيعية والبشرية الىت تساعد على تطور حرفة الصيد. 

 2  حيث إنه يرتبط بالتنمية االقتصادية واالجتماعية وبالعالقات السياسية.

 3  حيث يوجد بها : الهنود احلمر )السكان األصليون( – الزنوج )من أصول إفريقية( – األوربيون.

 السؤال الثالث: 

)  ا  (

 1  عبد الفتاح السيىس.    2  هدى شعراوى.

 3  رفاعة الطهطاوى.   4  عبد املنعم رياض.
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)ب(

 1   أدى ذلك إىل السماح بهجرة الكثري من يهود العالم إىل فلسطني والسماح بانتقال ملكية األرض من عرب فلسطني إىل 

اليهود عن طريق الشراء. 

 2  أدى ذلك إىل: -  انسحاب القوات اإلجنلزيية والفرنسية من بورسعيد . 

- انسحاب القوات اإلسرائيلية من قطاع غزة وسين�اء أوائل عام 1957م. 

- وضع قوات طوارئ دولية بني مصر وإسرائي�ل عام 1957م . 

- قيام الوحدة بني مصر وسوريا عام 1958م وحىت 1961م .

 السؤال الرابع: 

)  ا  (

 1   لم تستوِل إسرائي�ل على: 

- قطاع غزة والقدس العربي�ة والضفة الغربي�ة لنهر األردن )بفلسطني(. 

- سين�اء حىت الضفة الشرقية لقناة السويس )بمصر (. هضبة اجلوالن )سوريا(.  

 2  لم يتم  حماية املنشآت، ولم يتم مواجهة أعمال السرقة واحلرق والرتويع.

 3  لم يمهد الطريق أمام إسرائي�ل لقبول مبدأ التفاوض بني األطراف املهتمة واملعني�ة بالقضية.

 4  لم يتم القضاء على اإلقطاع ولم تزد من تملك الفالحني لألرض.

)ب(

 1   القضاء على : - االستعمار وأعوانه- اإلقطاع- االحتكار وسيطرة رأس المال على احلكم.

إقامة :  - جيش وطىن قوى – عدالة اجتماعية – حياة ديمقراطية سليمة.     

 2   توىل القيادة العامة املوحدة للقوات املصرية الســورية ىف حرب أكتوبــر 1973م – تــوىل التخطيط والتنســيق على 

اجلبهتني بدقة ومهارة عالية- قاد خطة اخلداع لصرف أنظار  إسرائي�ل عن التجهزيات الهجومية.

 3  جييب عنه الطالب ىف ضوء ما تم دراسته.
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 السؤال األول: 

)  ا  (

 1  بنجالدش .   2  بومباى.  3  الدكن.  4 البنغال.

)ب(

 1  بسبب  توافر بها العوامل الطبيعية والبشرية الىت تساعد ىف تطور هذه احلرفة . 

 2  بسبب إحالل الزراعة محلها وتوسعات املدن )التوسع العمراىن(.

 3  وذلك لعدة أسباب منها أنه:

• مصدر رئيىس لغذاء اإلنسان جبانب األسماك واحليوانات.

• يرتبط برتبي�ة احليوان.

• مصدر مهم للمواد اخلام الزراعية الىت تدخل ىف الصناعة.

 السؤال الثانى: 

)  ا  (

 1  النب .   2  البوكسيت.  3  الجوس.  4 الربازيل.

)ب(

 1  حيث من العوامل الطبيعية لقيام الصناعة هى املواد اخلام »احليواني�ة«. 

 2  هو استخراج املعادن ومصادر الطاقة من فحم وبرتول وغاز طبيعى من باطن األرض أو بالقرب من سطح األرض.

ا وتدعيمها   3   أدت الوحدة االقتصادية األوربي�ة إىل التكامل ىف جميع اجلوانب )االقتصادية والصناعية( وحمايتها جمركيًّ

من جانب هيئ�ة االحتاد األورىب.

 السؤال الثالث: 

)  ا  (

 1  )خطأ( أحمد فؤاد الثاىن .   2  )خطأ( إجنلرتا.

 3  )صواب (.   4 )خطأ( اخلديو إسماعيل.
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)ب(

 1  ىف املجال العرىب:

• سعت الثورة إىل مساندة الشعوب العربي�ة واإلفريقية ىف ني�ل استقاللها  حيث قامت بـ:

- مساندة السودان واجلزائر وتونس واملغرب، وساهمت ىف استقالل الكويت والعراق واليمن وكيني�ا.

- حتقيق أول جتربة عربي�ة للوحدة العربي�ة بني مصر وسوريا ىف فرباير 1958 م.

-  تأيي�د ومساندة حقوق الشعب الفلسطيىن ىف إقامة دولته املستقلة، وعاصمتها القدس الشريف

ىف املجال الدوىل : 

-  املســاهمة ىف تشكيل حركة عدم االحنياز، وظهور دور مصر الرائد مع الهند ويوغســالفيا ســابًقا ىف )مؤتمر باندوجن 

بإندونيسيا 1955 م(.

- كسر احتكار السالح العالىم بعقد صفقة األسلحة الشرقية.

 2   أيدت مصر االتفاقية وما حدث من اتفاقيات أخرى والىت تتعلق باالنسحاب اإلسرائيلى من األراىض املحتلة وإقامة 

السلطة الوطني�ة الفلسطيني�ة.

 3  تنسيق اخلطط السياسية واالقتصادية واالجتماعيةوالثقافية واألمني�ة.

- صيانة وحماية استقالل الدول األعضاء وسيادتها.

- تعزيز العمل العرىب املشرتك ىف مختلف املجاالت.

-التعاون وحماية األمن القوىم العرىب. 

-تنسيق العالقات بني الدول األعضاء.

 السؤال الرابع: 

)  ا  (

 1  مصطفى النحاس.   2  املشري أحمد إسماعيل.  3  محمد على.   4 جميلة حافظ.

)ب(

 1  ألنه أدرك أن اجليش والشعب يكرهان حكمه، كما أن إجنلرتا قد ختلت عنه.
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 2   يعــد دور منظمات املجتمع الدوىل مكمــاًل للعمل احلكوىم  حيث: تعد عناصر فاعلة ىف تقديم اخلدمات االجتماعية 

وتنفيذ برامج التنمية، ويتضح ذلك من خالل األنشطة الىت تقوم بها، ومنها:

- تثقيف املواطنني وتعريفهم باحلقوق السياسية مثل :)التصويت واالنتخاب والرتشح للمناصب السياسية(.

- توضيح عالقة املواطن بالدولة وكيفية التعبري عن حقوقه وواجباته.

- توفري مناخ حيقق الوحدة الوطني�ة عن طريق: -توعية املواطنني بأهمية نب�ذ العنف.

- تدعيم السياسة العامة للدولة ومواقفها من القضايا الدولية مثل :

- حماية البيئ�ة. - حظر استخدام األلغام األرضية.      - محاربة اإلرهاب  

 3  ألنه املسئول عن حفظ السالم واألمن الدوليني.
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 السؤال األول: 

)  ا  (

 1  الربازيل.    2  الواليات املتحدة األمريكية. 

 3  الصني.   4 نيو دلهى.

)ب(

- هواء رطب وأمطار غزيرة. - مناخ حار.    1  ألنه حيتاج إىل: - تربة خصبة خفيفة.  

 2  ألنه تتوافر بهما العوامل الطبيعية والبشرية الىت تساعد ىف تطور هذه احلرفة.

 3  بسبب زيادة الطلب عليه وتعدد استخداماته، وألنه من املوارد القابلة للنفاد.

 السؤال الثانى: 

)  ا  (

 1  القمح.   2  موريت�اني�ا.  3  النب.   4 بولندا.

)ب(

 1   أصبح يســتخدم على نطاق واسع ىف الصناعة واالستخدامات املزنلية. ويستخدم ىف توليد الطاقة الكهربائي�ة، ووقوًدا 

للسيارات بدياًل عن البنزين للحد من التلوث.

 2  حيث إن إنت�اج األلومنيوم حيتاج إىل طاقة كهربائي�ة كبرية.

 3   يمتد اإلقليم ىف دول شرق آسيا مثل: - اجلزيرة الياباني�ة )هنشو(.  - جمهورية كوريا. - املناطق الصناعية العديدة بالصني.

 السؤال الثالث: 

)  ا  (

 1  )خطأ( محمد أنور السادات.   2  )صواب(.

 3  )صواب(.   4 )صواب(.

)ب(

 1  أدى إىل التوصل إىل إطار اتفاق للسالم بني مصر وإسرائي�ل.
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 2   أدى إىل استي�الء إسرائي�ل على:  

             - قطاع غزة والقدس العربي�ة والضفة الغربي�ة لنهر األردن )بفلسطني(. 

- سين�اء حىت الضفة الشرقية لقناة السويس )بمصر(. 

- هضبة اجلوالن )بسوريا(.

 3  أدت إىل عودة مصر إىل حضن إفريقيا من جديد.

 السؤال الرابع: 

)  ا  (

 1  جمال عبد الناصر.    2  الفريق أول عبد املنعم رياض.

 3  محمد حسىن مبارك.   4 اخلديوى إسماعيل.

)ب(

ا(.  1  حيث كانت الواليات املتحدة األمريكية أوىل الدول الىت اعرتفت بإسرائي�ل، وتبعها االحتاد السوفيىت )روسيا حاليًّ

 2  حيث عرضت مصر  القضية على محكمة العدل الدولية.

 3  حيث تمثل الدعم العرىب ىف:

-  الدعم العسكرى: حيث قدمت بعض الدول العربي�ة الدعم العسكرى ملصر وسوريا مثل: )العراق - اجلزائر - ليبي�ا - 

األردن - املغرب - السعودية - السودان - الكويت - تونس(.

-  الدعم المادى: قدمت بعض الدول العربي�ة الدعم الماىل ملصر وسوريا مثل: )السعودية- اجلزائر - اإلمارات(.

قرر وزراء النفط العرىب ىف اجتماعهم بالكويت: 

-خفض إنت�اج البرتول.

-حظر تصدير البرتول)الصادرات(.
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 السؤال األول: 

)  ا  (

 1  جوس.    2  أبوجا. 

 3  الكمرون.   4 خليج غيني�ا.

)ب(

 1  أدى إىل صعوب استخدام اآلالت وامليكنة الزراعية بها.

 2  أدى إىل احتالل الصني املركز األول ىف إنت�اج األسماك.

 3  أدى إىل إنقاذ معابد »أبو سمبل« من الغرق عام 1964م. وإحياء مكتب�ة اإلسكندرية.

 السؤال الثانى: 

)  ا  (

 1  مصر.    2  الواليات املتحدة األمريكية. 

 3  األرجنتني.   4 النب.

)ب(

 1  ألنه حيتاج إىل: - تربة خصبة خفيفة- مناخ حار. -هواء رطب وأمطار غزيرة.

 2  لرخص ثمنه و سهولة نقله وعدم تلويث�ه للبيئ�ة.

 3  بسبب كرثة املراعى الطبيعية و يوجد بها أكرب عدد من األبقار ىف العالم )أكرث من 220 مليون رأس(.

 السؤال الثالث: 

)  ا  (

 1  أحزاب.    2  االحتاد السوفيىت. 

 3  مجالس استشارية.   4 الواليات املتحدة األمريكية.

)ب(

 1  املحافظة على السالم واألمن الدوليني.
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- تنمية العالقات الودية بني الدول.

-حتقيق التعاون الدوىل حلل املشكالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

- تعزيز احرتام حقوق اإلنسان وحرياته دون تفرقة بسبب اجلنس أو الدين.

 2  للقيام بثورة تقىض على الفساد وحترر الوطن من االستعمار.

 3  ألنه املسئول عن حفظ السالم واألمن الدوليني.

 السؤال الرابع: 

)  ا  (

 1  )خطأ(.   2  )خطأ(.  3  )صواب(.   4 )خطأ(.

)ب(

سرى بمحمدملسو هيلع هللا ىلص  
ُ
 1    ألنه ولد فيها السيد املسيح  ، وإليها أ

–ويوجد بها املسجد األقىص أوىل القبلتني وثالث احلرمني.

- و موقعها اجلغراىف املتمزي مما جعلها مطمًعا للغزاة عرب العصور .

 2   السماح بهجرة الكثري من يهود العالم إىل فلسطني، والسماح بانتقال ملكية األرض من عرب فلسطني إىل اليهود عن 

طريق الشراء.

 3   حيث تقدمت إىل مجلس األمن باقرتاح هو وقف القتال)هدنة( ملدة شهر يمتنع خاللها الطرفان عن جلب األسلحة 

واملحاربني إىل فلسطني ، ويكون ذلك حتت إشراف دوىل.
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